
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา  
๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย 
       (Thai  Sangha  Administration) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 
๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบณัฑติ  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
     พระมหาสุวฒัน์ สุวฑฺฒโน    

๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศกึษาที ่๑ / ชัน้ปีที ่๒ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๘. สถานท่ีเรียน    
     หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุร ี
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 



 
๒ 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     - เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปกครองคณะสงฆใ์นยคุต่างๆ 
     - เพื่อใหน้ิสติสามารถอธบิายการน าการปกครองและการบรหิารคณะสงฆไ์ทยตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบันไปใชก้บั
การบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
     - เพื่อให้นิสติสามารถวเิคราะห์พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
บรหิารไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์
     - เพื่อส่งเสรมิและเผยแผ่การจดัองค์กร และการพฒันาบุคลากรในสถาบนัสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการบรหิาร
จดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพทีพ่งึประสงค์ 
     - เพื่อให้นิสติสามารถน าหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมประยุกต์หลกัการปกครอง การบรหิารจดัการ องค์กร
คณะสงฆไ์ปปลกูฝังสู่ความเป็นนกัปกครองทีด่ไีด ้
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นการ
ปกครองและการบรหิารคณะสงฆไ์ทยไปประยกุตใ์ชใ้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ควรมกีารเปลี่ยนแปลงตวัอย่างอ้างองิ ให้สอดคลอ้งกบั
แนวโน้มดา้นการปกครองและการบรหิารทีไ่ดม้คีวามกา้วหน้าและเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตัง้แต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนัศึกษาและวเิคราะห์
เนื้อหาพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบัต่างๆ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่และประกาศทีส่ าคญัของคณะสงฆ์  การประยุกต์
การปกครองและการบรหิารในปัจจบุนัส าหรบัคณะสงฆไ์ทย 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซตค์ณะ  
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 



 
๓ 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
๑.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมไปพร้อมกับการศึกษาการปกครองและการบรหิารคณะสงฆ์ไทย โดยมี
คุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
           (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
           (๓) มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบั
ความส าคญั 
           (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปกครองและ
การบรหิารคณะสงฆไ์ทย 
          - อภปิรายกลุ่ม 
          - ก าหนดใหน้ิสติหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
          - บทบาทสมมต ิ
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
          - มกีารอ้างองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
          - ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

          ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายและขอบข่ายของการปกครองและการบรหิารคณะสงฆ์ไทย บทบาท
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจา้ วเิคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ไทยเกี่ยวกบัหลกัการและวธิกีาร
ปกครอง คุณธรรมและจรยิธรรมของนกับรหิาร การประยกุตก์ารปกครองคณะสงฆไ์ทย 



 
๔ 

     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
          - วเิคราะหก์รณศีกึษา 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมกีารคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์เพื่อการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาทางการปกครองคณะสงฆไ์ทย 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายใหน้ิสติท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
          - อภปิรายกลุ่ม 
          - วเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบัการปกครองคณะสงฆไ์ทย 
          - การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในดา้น
การปกครองคณะสงฆไ์ทย 
๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายวชิา 
          - การน าเสนอรายงาน 



 
๕ 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
          - รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
          - รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
๕.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

          - พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน
ชัน้เรยีน 
          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  

ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสรา้งห้องแสดงความ
คดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  

          - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
          - น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
          - การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑-๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการ
ปกครองคณะสงฆไ์ทย 
๑. ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการปกครอง
ทัว่ไป 
๒. การปกครองอาณาจกัรกบัศาสนจกัร 
๓. การปกครองคณะสงฆ ์
๔. ลกัษณะการใชอ้ านาจในการ

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/Assign 

 



 
๖ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

ปกครองคณะสงฆ ์
๓ 
 

บทท่ี ๒ การปกครองคณะสงฆส์มยั 
             พทุธกาล 

- การบวช 
- จารตีและประเพณี 
- การบญัญตัพิระวนิยั 
- รปูแบบการปกครองคณะ 

สงฆส์มยัพุทธกาล 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
 

 

๔ 
 

บทท่ี ๓  การปกครองคณะสงฆส์มยั 
             หลงัพทุธกาล 

- พระธรรมวนิยั 
- การสงัคายนา 
- วตัถุประสงคข์องการท า 

สงัคายนา 
- อ านาจรฐักบัการท า 

สงัคายนา 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
 

 

๕ 
 

บทท่ี ๔  การปกครองคณะสงฆไ์ทย 
 - การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

กรงุสุโขทยั 
- การปกครองคณะสงฆใ์นสมยักรงุ 

ศรอียธุยา 
-  การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

กรงุธนบุร ี
-  การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

รตัน์โกสนิทรต์อนตน้ 
- ก าเนิดธรรมยตุกินิกาย 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 

๖ 
 

บทท่ี ๕ พระราชบญัญติัลกัษณะ 
            ปกครองคณะสงฆ ์ ร.ศ.๑๒๑ 
       -การตราพระราชบญัญัติลกัษณะ
ปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. ๑๒๑ 
 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 

 



 
๗ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

      -การปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะพฒันาการ
ของธรรมยตุกินิกาย 

Conference 

๗ 
 

บทท่ี ๖ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ 
             พทุธศกัราช  ๒๔๘๔ 

- การตราพระราชบญัญตั ิ
- โครงสรา้งพระราชบญัญตักิาร 

ปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ 
- รปูแบบการปกครองคณะสงฆไ์ทย 
- การยกเลกิพระราชบญัญตักิาร 

ปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 

๘ สอบกลางภาค ๒   

๙ บทท่ี ๗ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ 
            พทุธศกัราช ๒๕๐๕ – ปัจจบุนั 
๗.๑ การตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

๗.๒ การแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัิ
คณะสงฆ ์
 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 

๑๐-๑๑ 
 

บทท่ี ๘ กฎ ระเบียบ ค าสัง่ และ 
             ประกาศมหาเถรสมาคม   

-โครงสรา้งกฎ ระเบยีบ ค าสัง่ มต ิ 
และประกาศมหาเถรสมาคม 

- สรปุกฎ ระเบยีบ ค าสัง่ และมต ิ 
มหาเถรสมาคม 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 

๑๒ 
 

บทท่ี ๙ กฎ ระเบียบ ค าสัง่ และ 
             ประกาศมหาเถรสมาคม   
             (ต่อ) 

- วตัถุประสงคส์ าคญัทีอ่อก กฎ  
ระเบยีบ ค าสัง่ และมตมิหาเถรสมาคม 
เน้นการลงนิคหกรรม 
 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 



 
๘ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑๓-๑๔ 
 

บทท่ี ๑๐ แนวโน้มและการแก้ปัญหา
การปกครองคณะสงฆไ์ทย 
 - ปัญหาที่ส าคญัของการปกครองคณะ
สงฆไ์ทย 
- แนวทางการประยุกต์ ใช้หลัก การ
ปกครองเพื่อแกปั้ญหาการปกครองคณะ
สงฆไ์ทย 
 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิราย
กลุ่มจากกรณศีกึษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 

๑๕ 
 

ประมวล/สรปุองคค์วามรูป้ระจ าวชิา ๒ Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒ 

ทดสอบยอ่ยครัง้ที ่๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยครัง้ที ่๒ 
สอบปลายภาค 
 

๔ 
๘ 
๑๒ 
๑๖ 
 

๑๐% 
๒๕% 
๑๐% 
๒๕% 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-
๕.๔ 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศกึษา ๒๐% 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา ๑๐% 



 
๙ 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและต าราหลกั 
คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, การปกครองคณะสงฆ์ไทย,  กรุงเทพ : โรงพมิพม์หาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๖๐.  
พระครวูบิลูเจตยิาทร. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. เอกสารประกอบการสอน. วทิยาลยัสงฆล์ าพูน,๒๕๔๖. 
พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู  ธมฺมจตฺิโต). การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรงุเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณ 
 ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 
พระวสิุทธโิสภณ (ส ารวม ปิยธมโม). การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรงุเทพฯ:  
 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
     ไมม่ ี
๓.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
กรมการศาสนากระทรวงศกึษาธกิาร. คู่มือพระสงัฆาธิการว่าด้วยพระราชบญัญติั กฎ ระเบียบ  
 และค าสัง่ของคณะสงฆ์. กรงุเทพฯ: การศาสนา. ๒๕๔๒. 
เฉลมิพล  โสมอนิทร.์ ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไ์ทย.กรงุเทพฯ: 
 สตูรไพศาล, ๒๕๔๙. 
ไชย  ณ พล. การปกครองของพระพทุธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย. กรงุเทพฯ: เคลด็ไทย, ๒๕๓๗. 
พระศรปีรยิตัโิมล ี(สมชยั กุสลจตฺิโต). พระสงฆก์บัการเมือง. พมิพค์รัง้ที ่๒.  กรงุเทพฯ:  
 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 
พรีพล  กนกวลยั. คู่มือพระสงัฆาธิการ.  กรงุเทพฯ :ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๘. 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั.พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั  
 เล่มที๑่-เล่มที๑่๐. กรงุเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั,๒๕๓๙. 
สมัพนัธ ์ เสรมิชพี. “คู่มือพระสงฆไ์ทย” เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่. กรงุเทพฯ: ๒๕๔๓.  
สุรพล  สุยะพรหม ดร.. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง. กรงุเทพฯ :  
 มหาจฬุาบรรณาคาร, ๒๕๔๘. 
แสวง  อุดมศร.ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรงุเทพ ฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๓. 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK18/chapter4/t18-4-l1.htm 

 

 

 

 



 
๑๐ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนิสติ ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก
นิสติไดด้งันี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 
๒.กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓.การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
วชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และ
หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนิสติ โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจาก
งานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


